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ספרו של ניס� שור  הינו מסמ� היסטורי רחב יריעה על ההיסטוריה של מועדוני 

מתקופת הריקודי� הסלוניי� בתל אביב ועד , שראלהריקודי� והדיסקוטקי� בי
הוא מתיימר להקי� את כל ביטויי התרבות של . מסיבות הטראנס בשנות האלפיי�

 והוא ג� מתיימר להביא לנו תובנות משלו על  בתחו�הצעירי� הישראלי�
  .המשמעות החברתית של התופעה

  
  . וזו אולי הבעיה מרכזית של הספר

  
על ביטוייה האידיאולוגיי� , ת מוצא שבחברה ישראליתניס� שור יוצא מנקוד

בצורה . הציב אלטרנטיבה חד צדדית לבני הנוער, החזקי� ע� הקמת המדינה
 צעירי� ניסו להשתחרר מטבעת החנק, ח"שלאחר דור הפלמ, אפשר לומרציורית 

. המקריבה את הנעורי� לטובת האתוס הציוני, של תפיסת העול� החלוצית
   סגר את דלתותיו מול השפעת מוסיקת הפופ של שנות ה, רעיוניהקולקטיביז� ה

המנהיגות התרבותית . חסרת ערכי� וניהיליסטית, אשר נתפסה דקדנטית', 60
 ומתנהג כמו כל בני הפוליטית במדינה רצתה נוער מגויס ולא נוער הנהנה מחייוו

  .הנוער
  

הרי ששור . נכונהי  דהתתמונה זו נרא, 70   וא� תחילת ה60  א� בשנות ה, אול�
בני הנוער רוב המכריע של העלייה מטאורית בהשתלבות של אינו מתמודד ע� 

  . 'דאנס וכ, הפנק, הרוק,  וזרועותיה השוני�הישראלי� במוזיקת הפופ
הוא לא מסביר מדוע יש שינוי ה� באליטה התרבותית פוליטית וה� בקרב הנוער 

 לפתח את תרבות המועדוני�  אר&קוד� בתל אביב ולאחר מכ� בכל ה–אשר אפשרו 
שהמתח הביטחוני , זאת למרות. בצורה כל כ� מאסיבית ובלתי ניתנת לערעור

הדיכוטומיה במונחי� שור מסביר את . והאידיאליי� המרכזיי� לא השתנו
". יורי� ובוכי�: "פוליטי מאז מלחמת לבנו� הראשונה ששגורי� בשיח הציבורי

ו�  והיס בקרב הצעירי� ובני הנוער השתנהתוג� א�  נקבל כעובדה שהא, כלומר
או מתח בטחוני / וההתגייסות בעת מלחמה והנרטיב ההרואי  המלחמתי השתנה

הרי ,  ושאי� ברירהי� שזו המציאות הקשה בה אנו חיי�נעשה מתו� קבלת ד
  . שצעירי� ובני נוער יעדיפו בכל עת לרקוד ולשמוח

  ". רוקדי� ובוכי� " הופ� אצל שור ל" יורי� ובוכי�"במוב� זה 
  

  � שנות הבסו. נובעת ממקור אחר, טענתי היא שתרבות הדיסקוטקי� והמועדוני�
כמייצגת של האתוסי�  וירידת קרנה של מפלגת העבודה ע� המהפ� הפוליטי', 70

  . היה שינוי אידיאולוגי כלל חברתי, ההיסטוריי� של הקמת המדינה
, פטריוטית ע� ניחוח סובייטי,לא עוד שירה בציבור , י�עוד ערכי� קולקטיביסטלא 

  . הפרטה וליבראליות כלכלית, רכב לכל פועל, אלא אינדיבידואליז�
אי� ולעול� לא , אול�. יניקי"כפי שאתוס הקיבו& ירד מקרנו כ� ג� האתוס המפא

לבי� וויתור ע� הצרכי� , אותה ליבראליות, היה כל קשר בי� אותו אינדיבידואליז�
  . האידיאולוגיי� הבסיסיי� של החברה הישראלית

ספיגה פנימה לתו� הקונצנזוס של , קואופטציה, כמו במקרי� רבי� אחרי�, היתה
  .הוויית המועדוני� לתו� התפיסות האידיאולוגיות הרווחות



והתעמקו ע� הזמ� היה ' 77  אחת מההתאמות החשובות ביותר שבאו ע� המהפ� ב
וני� החברתיי� הכלכליי� של המערב גית ולפעול בכיוהרצו� להזדהות אידיאולו

  . ר תרבות צעירי� המונית ברוח הפופ ומועדוני הריקודי�והמערב מכ
 את ת והיא מבטאהיא גלובאלית. נה ייחודית לישראלהרי תופעת המועדוני� אי

  .  ובייחוד את פלח הצעירי� ייצור הסחורות של תרבות ההמוני�תעשיית
ה� העתיקו את מה שצעירי� מערביי� .  הישראלי� לא מרדוהצעירי�, במוב� זה

זה לא הוביל לכל צורה של , וכמו במערב. ראו כמרד אינדיבידואלי נגד המוסכמות
ממסדיי� ה�  כי ג� א� ישנ� זרמי� רדיקאלי� אנטי. ערעור על הסדר הקיי�

  .שוליי� בזר� המרכזי
  

ובה בתרבות הצעירי� באר& ספרו של שור מתעל� לחלוטי� מתופעה חש, בנוס� לכ�
אלו ה� מועדוני המוסיקה הי� תיכונית והמזרחית . בתחו� המוזיקה העממית

רמלה ולוד ובכמה , אלא ביפו, הפע� לא בתל אביב . '80  וה' 70  שפרחו בשנות ה
א� צד . מועדוני� אלו ביטאו קרע חברתי תרבותי בחברה הישראלית.  פיתוחעיירות

צד שני רצה לבטא תרבות י� תיכונית ע� נגיעות לתרבות , אחד מש� לכיוו� מערב
אלא ,  מספריי�אינה רק עניי� של יחסי כוחות חברתיי�, היעלמות�. המזרחית

קונצנזוס כי טעמו את הטע� וסיקה המערבית היו למועדוני המהעובדה שמוכיחה ש
  . של האידיאולוגיה של האליטות הישראליות החדשות

  
הביאה אותי , המעניינת בספרו של שור, פרו של שור אלו הקריאה בסמובני�ב

היא נצחה את אתוס הנעורי� הציוני , תרבות המערב נצחה, אכ�. למסקנות שונות
  . מזרחית המסורתי והוא ניצח את האלטרנטיבה הי� תיכונית

  
עיני תרבות . יש עיניי� מנוכרות. היו� כבר אי� דמעות בעיני הצעירי� הרוקדי�

  .תההמוני� המערבי
  
  


